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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polska
Tel.:  +48 322593302/+48 322593303
E-mail: bzp@katowice.eu 
Faks:  +48 327054949
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu

I.1) Nazwa i adresy
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
E-mail: in@katowice.eu 
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania inwest. pn.: Rozbudowa
układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna
Numer referencyjny: BZP.271.1.126.2016

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy układu drogowego wraz z
linią tramwajową od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie
z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. dla wymaganego zakresu robót.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-120354
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 185-331975
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2016

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
3) Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Powinno być:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach
Działu VI ustawy Pzp .
1.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.U.E lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI .3 dodaje się zapis :
Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć:
1) Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
2) Dowód wniesienia wadium

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:331975-2016:TEXT:PL:HTML
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3) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Jeśli Wykonawca, będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,- zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.


